NAPOLEONOVA POT (ITALIJA)

18.01.2020

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik
Odhod: sobota, 18.januarja 2020 ob 7.00 uri stadion Portovald, pri Tušu
Vodja izleta: Borut Vukovič – vodnik PZS

POTEK TURE: Novo mesto – Opčine (330 m) – Monte Grisa (332 m) – Kontovel (253 m) –
Miramar – Novo mesto
Napoleonova cesta oz. Napoleonica nas vodi od Opčin do Proseka. Začetek poti je pri
Obelisku na Opčinah, od koder imamo čudovit razgled na tržaški zaliv. Obelisk je simbol
povezave med tržaškim pristaniščem in notranjostjo Avstro-ogrskega cesarstva. Poleg
razgleda na celoten Trst nam sprehod po kraškem robu, visoko nad morjem ponuja tudi
čudovit razgled na del istrske obale, grad Miramar, Gradež, izliv Soče, ozadje pa krasi kulisa
zimskih sneženih Dolomitov. Na zadnjem delu, za nekatere najlepšem delu, je narejen velik
usek v skalo iz katerega je nastalo plezališče Napoleonica. Pot je makadamska, nezahtevna in
primerna za vsakogar.
TURA: Pred tremi leti smo sicer že hodili po Napoleonovi poti,vendar bo tokrat novo to, da bomo s hojo
nadaljevali še do Kontovela in se nato spustili do morja pri gradu Miramar. Na slovenskem etičnem ozemlju
je kar nekaj cest in mostov, ki se imenujejo po Napoleonu. Gre za spomine na čase Ilirskih provinc, ko so
naše kraje zasedli Francozi. Ti so se lotili širokopoteznih načrtov za gradnjo prometnic, saj naj bi provinca
postala kopenski transportni koridor za prevoz blaga z Bližnjega vzhoda v zahodno Evropo. Zaradi kratke
vladavine Francozov se načrti niso uresničili, so pa ostale številne ceste, ki so se v ljudskem izročilu ohranile
kot Napoleonske. Med njimi je tudi Napoleonova cesta, ki na skrajnem zahodnem koncu Kraškega roba

poteka med Opčinami (325 m) in Kontovelom. Makadamska pot je zaprta za ves promet in je najbolj
priljubljeno sprehajališče Tržačanov. Z nje imamo ves čas lep razgled na Trst in Tržaški zaliv, ki leži 325
metrov nižje, pogled pa seže tudi proti Istri in slovenski obali. Med hojo bomo na levi strani ves čas imeli
morje, na desni pa odsekane stene Kraškega roba, v katerih vadijo tržaški alpinisti. Tik pred koncem
Napoleonove poti se bomo povzpeli na Vejno (Monte Grisa, 332 m ), kjer stoji mogočna Marijina cerkev, ki
so jo postavili na pobudo istrskih beguncev (ezulov), danes pa jo razglašajo za cerkev treh narodov, tudi
slovenskega. Sledil bo sprehod do še vedno povsem slovenske vasi Kontovel (253 m). Vas bolj spominja na
mediteransko mestece, saj so hiše zaradi burje in sonca tesno skupaj. Iz vasi se več poti spušča proti obali.
Izbrali bomo eno od njih in sestopili do že kar kičasto lepega gradu Miramar. Gre za rezidenco, ki si jo je ob
morju postavil nadvojvoda Maksimiljan, mlajši brat avstroogrskega cesarja Franca Jožefa II. Nadvojvoda je
nesrečno končal pred strelskim vodom v Mehiki, zanj pa so se borili tudi številni Slovenci, tako imenovani
Meksikanarji. Grad obdaja obsežem park z eksotičnim drevjem. Za skromno vstopnino si je grad možno tudi
ogledati. Vzeli si bomo čas za uživanje ob morju in v parku, saj bo hoja že za nami in nas bo avtobus pobral
pri gradu. Vrnitev domov v Novo mesto načrtujemo do 19,00 ure.
SKUPAJ HOJE: 4 ure
ZAHTEVNOST: nezahtevna markirana pot
VREDNOST TURE: 14 točk
HRANA: Malica, topel čaj iz nahrbtnika !
CENA: 20 EUR
PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922)
PRIJAVE: do 16. januarja 2020:
Marko: 041 779 205; 031 442 715

www.pd-pohodnik.si

